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KOMUNIKAT 

dotyczący spotkania Strony Związkowej z Zarządem PGE Polska Grupa 

Energetyczna S.A. oraz Prezesami Zarządów spółek Grupy Kapitałowej PGE    

w dniu 28.05.2020r. w Warszawie  

 

Koleżanki i Koledzy, 

W związku z komunikatem przekazanym Pracownikom GK PGE przez 

Departament Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu PGE Polska Grupa 

Energetyczna S.A. w dniu 28.05.2020r. w Warszawie informujemy, jak poniżej: 

Przedstawione przez Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.                 

i Prezesów spółek wchodzących w skład GK PGE w trakcie spotkania ze Stroną 

Związkową informacje wymuszają działania Komitetu Koordynacyjno – 

Protestacyjnego GK PGE w celu obrony praw i interesów pracowników zatrudnionych 

w Grupie Kapitałowej PGE, w szczególności utrzymania i zagwarantowania 

dotychczasowych warunków życia pracowników i ich rodzin oraz rozwoju naszych 

„Małych Ojczyzn”, które są w bardzo dużym stopniu uzależnione od działań PGE 

Polska Grupa Energetyczna S.A., jako odpowiedzialnego i zapewniającego godziwe 

warunki zatrudnienia rzeczywistego Pracodawcy majątkowego. 

Wierzymy, że będą to wspólne działania Konstytucyjnych Partnerów 

Społecznych, a odpowiedzialność za Pracowników i GK PGE spowoduje, że Zarząd 

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i Zarządy spółek GK PGE, wznosząc się 

ponad partykularne interesy, będą aktywnie i skutecznie brały udział                          

w przedstawianiu Stronie Rządowej oraz Parlamentowi Rzeczypospolitej Polskiej 

wymogu natychmiastowego utworzenia rzeczywistej i skutecznej strategii obrony 

przemysłu energetycznego w dobie toczącej się wojny gospodarczej mającej na celu 

zniszczenie Polskiej Energetyki, a nie pozostawały tylko biernymi wykonawcami 

błędnej polityki zezwalającej na jej niszczenie w imię źle pojętej współpracy              

w ramach Unii Europejskiej. 

Dlatego też oczekujemy od Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 

Dyrektorów Departamentów oraz Zarządów spółek GK PGE, podjęcia 

natychmiastowych działań na rzecz i w imię obrony Dobra Wspólnego, zamiast 

szukać najprostszych, ale też najgorszych, z punktu widzenia rozwoju spółek Grupy 

Kapitałowej PGE oraz zabezpieczenia praw i interesów pracowników i ich rodzin, 

rozwiązań optymalizacyjnych, które docelowo doprowadzą do zniszczenia Polskiej 

Energetyki. 
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Komitet Koordynacyjno – Protestacyjny GK PGE - odpowiadając na apel 
Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczny S.A. Wojciecha Dąbrowskiego 
wygłoszony w trakcie spotkania - oświadcza, że będzie „uczestniczyć w procesie 
decyzyjnym, którego najważniejszym celem jest rozwój Grupy Kapitałowej PGE         
i skuteczne odpowiadanie na wyzwania, z którymi mierzy się nasza organizacja” na 
zasadach wynikających z obowiązujących w liniach biznesowych GK PGE 
standardów, zasad i regulacji dotyczących prowadzenia dialogu społecznego oraz 
przestrzegając zwyczaju i dobrych praktyk prowadzenia dialogu społecznego            
w relacjach Komitetu z Zarządem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz 
relacjach Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze wspólnymi 
przedstawicielstwami związkowymi z poszczególnych linii biznesowych. 

Ze swojej strony Komitet Koordynacyjno – Protestacyjny GK PGE oświadcza, 
że w celu skutecznej realizacji tego zadania wykorzysta wszelkie dostępne 
możliwości i środki dla obrony integralności, funkcjonowania i rozwoju linii 
biznesowych wchodzących w skład GK PGE, czyli: GiEK, Dystrybucja, Obrót, 
Energia Ciepła, Energia Odnawialna oraz funkcjonowania i rozwoju PGE Polska 
Grupa Energetyczna S.A. jako  przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo. 

Koleżanki i Koledzy, 

Aby skutecznie zrealizować nasze zamierzenia potrzebujemy czynnego 
wsparcia wszystkich Pracowników GK PGE, gdyż tylko wspólne działanie                   
i świadomość, że od każdego z Nas zależy powodzenie naszych zamierzeń 
doprowadzi do osiągnięcia skutku w postaci rozwoju spółek GK PGE, zadowolenia 
pracowników i ich rodzin oraz zagwarantowania dalszego istnienie i rozwoju naszych  
„Małych Ojczyzn”  

 

 

 

 


